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ช่ือเร่ือง การพฒันาการออกเสียงค าภาษาองักฤษท่ีสะกดดว้ยพยญัชนะตน้ท่ีไม่มีในค าภาษาไทยโดยใชแ้บบ  
ฝึกออกเสียงแบบคู่เทียบเสียง 
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บทคัดย่อ 
 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษท่ีสะกดดว้ยพยญัชนะตน้ /t/ 

/th/, /r/ /l/, และ /v/ /w/ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ วทิยาลยั

นานาชาติ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ โดยแบบฝึกอ่านคู่เทียบเสียง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษา

ชาวไทย ชั้นปีท่ี 3 ภาคปกติ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารระหวา่งประเทศ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารดา้นการโรงแรม 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกาษา 2560 จ  านวน 70 คน เคร่ืองมือ

ท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test)และแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) 

แบ่งเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนท่ีทดสอบการฟัง และ ทดสอบการออกเสียง และบทเรียนท่ีประกอบดว้ยแบบฝึก

การออกเสียงคู่ เทียบเสียง (Minimal Pair) และ (Tong Twist) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งสามารถออกเสียงค าภาษาองักฤษท่ีสะกดดว้ยพยญัชนะตน้ /r/ /l/, /t/ /th/, 
และ /v/ /w/ ไดถู้กตอ้งยิ่งข้ึน  โดยคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการใชชุ้ดการอ่านตามกลุ่มเสียง ดงัน้ี กลุ่มเสียง 
/r/ /l/ มีค่า x  = 12.43 และ 16.44 กลุ่มเสียง /t/ /th/  มีค่า x  = 13.47 และ 15.56 และกลุ่มเสียง /v/ /w/ มีค่า x  
9.03 และ 11.73  

2. หลงัจากการใชชุ้ดการออกเสียงค าแบบฝึกอ่านคู่เทียบเสียง คะแนนโดยเฉล่ียของการออกเสียงค า 
ของนกัศึกษาเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี กลุ่มเสียง /t/ /th/ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 38.66 กลุ่มเสียง /r/ /l/ คิด
เป็นร้อยละ 34.66 และกลุ่มเสียง /v/ /w/ คิดเป็นร้อยละ 26.66  
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Title   The Development of Student’s Ability in Pronunciation of English Initial Consonant words  
which do not appear in Thai language by Using Minimal Pairs Practice 

Researcher  Thanyalak Kumprom 
 

Abstract 
The objective of this research is to Development of Student’ s Ability in Pronunciation of English 

Initial Consonant Words which do not appear in Thai language by Using Minimal Pairs Practice. The sample 
group of the research is 70 Chiang Mai Rajabhat University students, 3rd year, majoring in English for 
International Communication and they took Communicative English for Hotel 2 course in 2nd semester, 2017 
academic year.  

The result of the study will be utilized to develop students’  skills of English initial consonant 
pronunciation (/r/ /l/, /t/ /th/ and /v/ /w/) communicative skills effectively. 

The instruments applied in data collecting are /r/ /l/, /t/ /th/ and /v/ /w/ Pre-test and Post-test and 

the minimal pairs and tong twist pronunciation practice.  The statistic used in the study were percentage 

average, standard deviation and t-test.  

The study’s findings revealed the following: 

1. After the treatment process, students’ average score ( x  ) from Pre-test and Post-test of the initial  
consonants were /r/ /l/ , /t/ /th/  and  /v/ /w/ were 12.43 and 16.44, 13.47 and 15.56 and 9.03 and 11.73. 

2. After the treatment process, the most correctness pronunciation of the students were /t/ /th/  
with the percentage of 38.99 followed by /r/ /l/ and /v/ /w/ with the percentage of 34.66 and 26.66.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




